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NATURTERAPI
Naturen kan 

 gøre dig sund

POUL SCHLÜTER  
90 ÅR

Portræt af en  
statsminister

Anna Elisabeth Jessen
OM HUNDREDE ÅR
En sønderjysk  
SLÆGTSROMAN 1914-2014

Brinkmann, Willerslev  
& Nørretranders 
Det, du ikke forstår, 
gør dig klogere

AAAAA 
- JYLLANDS-POSTEN

 

AAAAA 
- KRISTELIGT DAGBLAD



4 —INTERVIEW

100 ÅRS 
liv og længsler

En brevsamling, fundet i en skuffe på en slægtsgård i Hoptrup  
nær Haderslev, hvor forfatter Anna Elisabeth Jessen bor, blev en 

 vigtig inspirationskilde til hendes slægtsroman OM HUNDREDE ÅR.  
Læs en af forårets mest omtalte romaner – vi anbefaler  

den på det varmeste!

OM HUNDREDE ÅR er en familie- 
historie fortalt fra skiftende 
perspektiver, i hundrede korte 

nedslag fra 1914-2014, et for hvert år. 
Romanen begynder i 1914, da Første 
Verdenskrig bryder ud. Soldaten Hans, 
der som dansk sønderjyde må kæmpe på 
tysk side, vender aldrig hjem til slægts-
gården. I steder overtager svogeren 
Marius og søsteren Helene gården. De 
får fem børn, hvis liv præges voldsomt  
af deres døve far og de spor, som den 
store krig trækker helt op til 2014.  
Et medrivende tidsbillede med grumme 
skæbner og et skarpt blik for det usagtes 
evne til at forme og forkludre en familie. 
Hundrede års danmarkshistorie i et  
sønderjysk perspektiv. 
Læs her Anna Elisabeth Jessens egen fortælling om at 
skrive en slægtskrønike. Om den store historie i den lille, 
om det særligt sønderjyske – og årenes ubønhørlige gang.

AF KATRINE NØR. FOTOS LEA MEILANDT

Hvad inspirerede dig til at skrive OM HUNDREDE ÅR? 
Jeg er født i Sønderjylland i en lille landsby. Som 18-årig 
blev jeg student og rejste til København for at studere. 
Dengang kunne det ikke gå hurtigt nok med at flytte fra 
landsdelen, komme væk og ud i den store verden. Alt var 
så provinsielt i det syd- og sønderjyske, syntes jeg den- 
gang. Det var før, begrebet Udkantsdanmark var opfundet. 
Jeg blev journalist og dokumentarist og rejste og boede i 
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AAAAA 
”Usædvanlig vellykket  

romandebut.” 
– JYLLANDS-POSTEN

AAAAA 
”Kolossalt spændende.”

–FYENS STIFTSTIDENDE

AAAAA 
”Medrivende ... fortalt  
i et enkelt, men over- 

bevisende sprog.”
–KRISTELIGT DAGBLAD

udlandet. Men så overtog min mand og 
jeg for nogle år siden mine oldeforældres 
gamle gård i Sønderjylland. Et sted fyldt 
med historier i bogstavelig forstand i 
form af gamle kister, skabe med antikva-
riske paraplyer, stokke, dokumenter og 
mørnede breve. Jeg fik lyst til at skrive 
min egen historie, vores egen historie, 
slægtens historie, gårdens og landsbyens 
historie gennem de sidste 100 år. Ikke 
som en dokumentarisk skildring men i 
fiktiv form.  
En slags slægtsroman, en slags familie-
krønike, men uden lange episke ud- 
viklingsforløb.

Mange af romanens personer ligger  
tæt op ad personer i min familie. Da vi  

overtog gården, havde mine to onkler sammen med deres 
søster, min faster, drevet gården i mange år. Så der 
boede tre ugifte søskende på gården. Hele min barndom 
og min ungdom har jeg besøgt dem og kender til deres  
liv, men i romanen har jeg dramatiseret, lagt til og skåret 
fra, skærpet og vinklet.

Hvad kan det sønderjyske perspektiv? 
Sønderjylland er et grænseområde, og på den måde meget  
anderledes end resten af Danmark. Stort set alle sønder-
jyder har et forhold til Tyskland og Europa, der er tæt og 
ofte konfliktfyldt. Det siger sig selv. Sønderjylland var tysk 
indtil 1920, der bor stadigvæk mange fra det tyske mindre- 
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Man må bladre  
videre i livet  

– 100 år i træk
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Flere af møblerne er blevet flyttet ud, nipsting er fjernet, 
og billederne taget ned fra væggen. De tungeste af 
møblerne, et rundt bord, en chaiselong og nogle lænesto-
le, er skubbet ind til væggen, så der er plads til de to 
feltsenge. 
Det er den fine stue, som bliver brugt i højtiderne, som 
de to tyskere er indkvarteret i, Heinrich og den lidt ældre  
officer fra Mainz. Her kan de komme og gå, som de vil, for 
de har deres egen indgang fra hovedtrappen ind gennem  
forstuen, og de spiser heller ikke sammen med folkene  
på gården. 
Heinrich kunne godt tænke sig at se, hvordan hun brode- 
rer og knipler, den unge gårdmandskone. Hun ligner en, 
der er fiks på fingrene. Både hendes tøj og børnenes tøj er 
pænt og renvasket, ikke kun om søndagen. Men der er ikke 
én eneste hæklet flakon-serviet, kniplet bordløber eller 
broderet lysedug i deres logi. Han griner hånligt af sig selv. 
Han er i krig, og hvad tænker han på? Håndarbejde! 
Der er tændt op i kaminen for dem på kølige aftener, når 
de kommer hjem fra kroen, og der er hældt petroleum i 
lampen. De kan bare gå i seng. Megen omgang med 
værtinden er der desværre ikke. 
Hen over bordet har hun rullet et tykt uldtæppe ud. Han 

tal i området, ligesom der bor danskere syd for grænsen.  
I et grænseområde skærpes nationaliteten ofte, fordi  
man dagligt forholder sig til det andet, det anderledes, 
det nogle gange fjendtlige. De to krige, den store krig, 
som man kalder Første Verdenskrig i Sønderjylland, og 
Anden Verdenskrig skærpede selvsagt konflikten. 

Og samtidig medfører det forhold, at der er tale om to 
lande, to sprog, to kulturer, at udsynet faktisk i rigtig mange 
tilfælde er noget større end i resten af Danmark. Det er  
min påstand! Man er tættere på det europæiske. Man er  
tættere på resten af verden. Det er også min påstand! 

Hvorfor besluttede du dig for, at den skulle have 
hundrede kapitler, der hvert omhandler ét år  
(fra 1914-2014)? 
Jeg har en nøgtern stil, der sikkert har med mit dokumen-
tariske sprog og arbejde at gøre. Man finder ikke så 
mange metaforer hos mig. Jeg kan godt lide at skrive ind  
i en fast defineret form. De 100 år har 100 nedslag, og 
selv om der måske ikke lige skete de mest spændende 
ting på gården eller for familien i et pågældende år, så 
tvang jeg mig til at skrive et nedslag i det år. Når jeg så 
tydeligt markerer hvert år i kapitlets overskrift, tilfører jeg 
romanen en enkel dramaturgi, sådan at læseren får en 
fornemmelse af at bladre videre i livet eller i en dagbog. 
Og læseren skal videre, læseren skal lige have et år mere 

med. Pludselig er der gået et år til.  
Hvad skete der egentlig?  
Og åh, det går egentlig hurtigt. Dén fornemmelse.

Hvad fascinerer og/eller skræmmer dig ved at 
brede 100 års familiehistorie ud? 
Om hundrede år er alting glemt, og så er det alligevel ikke.  
Der er sket voldsomme forandringer i Danmark i de sidste 
hundrede år og måske i særdeleshed på landet. Livet på 
en gård for hundrede år siden med en stor familieflok, 
karle og piger, køer, svin, heste, høns, kaniner, hund og 
kat og afgrøder på markerne, der passede til dyreholdet, 
er en verden der ikke findes mere. Hele det liv er væk, 
fuldstændigt væk. Det er skræmmende. Nu kan der, som 
ved romanens slutning, sidde to mennesker foran deres 
computer og arbejde med noget diffust langt fra gården, 
mens gårdens jord er forpagtet ud, og hele det sunde 
forhold og afstemningen af antallet af dyr og størrelsen  
af jorden er væk. 
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Uddrag fra OM HUNDREDE ÅR 

1915 
Gode råd

Anna Elisabeth Jessen (f. 1956), også kaldet Lisbeth, er kendt 
som radio- og tv-dokumentarist. Nu debuterer hun som roman- 
bogsforfatter med OM HUNDREDE ÅR, der er et vekselspil 
mellem store historiske verdensbegivenheder og lokale forhold.  
Anna Elisabeth arbejder i København, men bor på sine olde-
forældres gård uden for Haderslev i Sønderjylland samt 1-2 mdr. 
om året i New York City. Og netop Sønderjylland er udgangs- 
punkt for den familiehistorie, der udspiller sig i romanen.

regner med, det er for at skåne mahognien. Her lægger 
han Lugeren fra sig, når han skifter tøj. De sover med 
pistolerne på sig. 
Heinrich og kammeraten fra Mainz har fulgtes ad et år. De 
taler ikke meget sammen, men har sympati for hinanden. 
De leder arbejdet med at lave løbegrave i et bælte syd for 
gården vestover og har derfor opsynet med krigsfanger-
nes arbejde rundt på gårdene. Det er russiske fanger, der 
er udkommanderet som erstatning for de mænd, der er 
indkaldt i krigen. 
Om aftenen skiftes kammeraten og Heinrich til at låse 
gårdens russer inde i rummet ved siden af stalden. Der er 
kommet gitre for vinduet, jernstang for døren og to låse, 
sådan siger forskrifterne, men det er temmelig overflødigt 
efter Heinrichs mening. 
Hvorfor skulle fangen stikke af? For mage til forkælelse 
skal man lede længe efter. Russeren spiser sammen med 
folkene og familien og indynder sig over for den ældste af 
drengene, når han har fri. En aften så og hørte Heinrich 
gennem vinduet ud til haven, at fangen gik med drengen i 
hånden og lærte barnet at tælle på russisk. Skandaløst. 
Han hører aldrig børnene sige noget på tysk. Hvis det ikke 
var for den unge kone, ville Heinrich indberette dem.

Anna Elisabeth Jessen 
fortæller smukt en  
families historie.

– INFORMATION

Velfortalt og meget 
 vellykket debutroman …  

Anna Elisabeth Jessen får  
på smukkeste vis bundet  
de små historier sammen  

til den store historie.
– LITTERATURSIDEN.DK




